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Tijd om te bloeien 

Die grootsheid zit alleen in mijn hoofd natuurlijk, dacht Govert, terwijl ergens achter hem de 

eerste merel begon te zingen. Als je in de late vroege ochtend door het bos banjert hoef je ook 

geen juichende mensen te verwachten. En dan nog, zou de menigte hem als ongeduldige 

idealist zien of alleen maar het voorgevoel van sensatie om hem heen bemerken? Hij had een 

tijdje bij het hek gestaan in de verwachting dat er nog een bijzonder moment voorbij zou 

komen. Maar de klok had moeiteloos elke seconde zijn werk gedaan en die mythe geduldig 

weggetikt. Het was bosstil gebleven en de nacht daarbij betekenisloos. Zodoende was hij maar 

met behulp van een deken over het prikkeldraad geklommen en kwam nu richting doel. 

Tijdens het lopen kwamen er de beelden van helikopters met schijnwerpers en camera's. Hoe 

de media met verslaggevers het gebied zouden uitkammen en met behulp van psychologen 

zijn voetstappen terug zouden volgen tot het beginpunt. Elke vage kennis zou straks een 

boekje over hem open mogen doen, of hij nu ze vaker dan één keer had gesproken of niet. En 

dat beginpunt is gewoon de Kasbah en die voetstappen in het bos, gemaakt door doorsnee 

lieslaarzen van een bouwmarkt. Eerst had hij overwogen geen sporen achter te laten maar dat 

zou zinloos blijken: gewoon je ding doen en niet bang zijn! 

De andere leden van de actiegroep waren al bang genoeg geworden van alle dreigementen. De 

grootste belanghebbenden waren een digitaal verdeel-en-heersspel begonnen door middel van 

fora en trauma, oftewel de publieke opinie en dreigmails. Hoe meer het gelijk aan hun kant 

stond hoe meer druk er kwam op de leden van de groep. Vooral Bennie had zich in zijn 

boerderij opgesloten en op de latere bijeenkomsten verstek laten gaan. 

Bennie die zo lang alleen was geweest vertelde over de generaties die allen dezelfde velden 

hadden bewerkt. Sinds de dood van zijn moeder vorige herfst was het dagelijks leven van 

Bennie verstild. De dagen waren verkalkt en de weken gestold, en Goverts bezoek maakte de 

minuten voor hem weer vloeibaar. Bennie liet hem alle ongebruikte kamers van het huis zien, 

ook de zolder met de ouwe landbouwwerktuigen en onder een deken drie kratten met een 

mitrailleur en ander wapentuig wat hier al lag sinds negentientweeenveertig. Zijn ouders 



hadden nooit over de oorlog willen praten en Bennie had pas na de dood van zijn moeder 

vorig jaar alle dozen en kratten achterin de zolder bekeken. 

Nu staat Govert vastberaden in het aarzelende ochtendgloren voor de startbaan. Zolang deze 

betonnen strook hier midden in het bos ligt zullen alle hoge ambtenaren en 

projectontwikkelaars het blijvend willen bebouwen. En rede noch recht kan deze 

plannenmakerij en bangmakerij stoppen. Hij haalt de vier handgranaten uit zijn jaszak die hij 

uit Bennie's ouderlijk huis heeft meegenomen. Ze zijn van Duitse makelij; wat dat over het 

oorlogsverleden van deze familie wil vertellen interesseert hem eigenlijk niet. De 

handgranaten in zijn handen schijnen monsterlijke bloemknoppen in dit bleekgele 

ochtendlicht. 

"Tijd om te bloeien, jongens." 

~ Wouter Munsterman 


